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5.3 ELIAS      
Musikhuset kl. 19.00 

Hannu Lintu, dirigent 
Soile Isokoski, sopran 
Karen Cargill, mezzosopran 
Michael Schade, tenor 
Arttu Kataja, baryton 
Sångare ur Helsingfors kammarkör 
Savonlinna Operafestivalkör, instud. Matti Hyökki
 
Felix Mendelssohn: Elias, oratorium i två delar op.70   130 min

DEL I
 Introduktion
1. Kör och recitativ
2. Duett med kör 
3. Recitativ 
4. Aria 
5. Kör 
6. Recitativ 
7. Dubbelkvartett 
8. Recitativ, aria och duett
9. Kör
10. Recitativ med kör
11. Kör 
12. Recitativ & kör
13. Recitativ & kör
14. Aria
15. Kvartett
16. Recitativ med kör
17. Aria
18. Arioso
19.  Recitativ med kör
20. Kör

PAUS 20 min
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DEL II
21. Aria, recitativ & aria
22. Kör
23. Recitativ med kör
24. Kör
25. Recitativ
26. Aria
27. Recitativ
28. Terzett
29. Kör
30. Recitativ
31. Aria
32. Kör
30. Recitativ
34. Kör
35. Recitativ, kvartett och kör
36. Kör och recitativ: Gå ner igen!
37. Arioso
38. Kör
39. Aria
40. Recitativ
41. Kör
42. Slutkör  

Paus ca kl. 20.20. Konserten slutar ca kl. 21.45. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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FELIX MENDELSSOHN 
(1809–1847): ELIAS  

Felix Mendelssohn hade stor fram-
gång med sitt oratorium Paulus. Under 
ett och ett halvt års tid 1836–1837 
framfördes det över 50 gånger på oli-
ka håll i Tyskland och Storbritannien. 
Uppmuntrad av framgången började 
Mendelssohn omedelbart planera ett 
nytt oratorium. Mendelssohn bad om 
ett ämne och ett libretto av sin vän Karl 
Klingemann, som vid sidan av sina litte-
rära ambitioner arbetade vid den tyska 
Hannoverdynastins Londonambassad. 
Klingemann föreslog profeten Elias 
(eller Elia). Samarbetet stupade emel-
lertid uttryckligen på Klingemanns 
diplomatkarriär. Han visade sig näm-
ligen inte ha tid eller genuint intresse 
för att skriva ett libretto. Därför vände 
sig Mendelssohn till sin barndomsvän 
Julius Schubring, som var verksam som 
präst i Dessau och som hade större 
teologisk kompetens än tonsättaren. 
Samarbetet började i form av en liv-
lig korrespondens, men tynade myck-
et snart, då herrarnas åsikter om li-
brettots innehåll i avgörande grad gled 
isär. Schubring ville ha med ett nytes-
tamentligt perspektiv  –  det vill kom-
positören inte.  Oratoriet Elias försvann 
från Mendelssohns arbetsbord.

I december 1845 tog kompositören 
emellertid igen kontakt med Schubring. 
Musikfestspelen i Birmingham bad om 
ett nytt oratorium för augusti månad 
1846. Beställningen var lukrativ men ti-
den var knapp, till och med så knapp 
att det var oklart om ens en så pass 
snabb och tekniskt suverän kompositör 

som Mendelssohn skulle kunna skriva 
ett så omfattande verk inom utsatt tid. 
Han ville ändå att ta emot utmaning-
en och dragkampen med Schubring 
om Elias enligt Gamla eller Elias en-
ligt Nya testamentet började pånytt. 
Mendelssohn komponerade febrilt och 
bad titt och tätt om råd och hjälp men 
till sist kom väggen emot. Schubrings 
lutherska övertygelse tog sig uttryck i 
ett stenhårt krav på att berättelse om 
Elias skulle gå i Nya testamentets anda. 
Mendelssohn var lika oeftergivlig i sin 
vilja att hålla sig till den stränga berät-
telsen i Gamla testamentet. Var detta 
måhända Mendelssohns tigerränder 
som slutligen kom i dagen?

Kampen mot tiden var hård. 
Utgående från det tyska librettot 
som Mendelssohn själv lade sista han-
den på krävdes även en version på 
engelska som Medelssohn skrev för 
Birminghamfestivalens kör (vid kväl-
lens konsert framförs oratoriet på tys-
ka). Det över två timmar långa verket 
blev slutligen färdigt den 11 augusti 
1846. Sedan började ett febrilt repeti-
tionsarbete och två veckor senare led-
de Mendelssohn uruppförandet inför 
en pubik på två tusen personer. Elias 
blev omedelbart en sagolik succé och 
oratoriet hördes ett flertal gånger un-
der den följande konsertsäsongen både 
i Storbritannien och i Tyskland. Till lov-
ordarna anslöt sig även snart drottning 
Viktoria som berömde Mendelssohn 
och kallade honom för en ”Musikens 
Elias” som återger folket den riktiga 
musiken och demaskerar de falska pro-
feterna.

I dagens sekulariserade värld kan 
man inte utgå från att alla känner till 
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Gamla testamentets berättelse om pro-
feten Elia och därför kan det vara på 
sin plats att komma med en påminnel-
se. Israel plågas av två gissel, en oför-
truten torka och dyrkan av guden Baal. 
Elia besegrar Baals profeter genom att 
med sina böner få sin egen Gud att 
krossa Baal och likt ett slags förhis-
torisk ISIS låter han döda hela skaran 
profeter. Elia övertygar folket, får dem 
att överge Baal och Gud förlåter Israel 
genom att sända ett befriande regn. 
Detta naturfenomen i slutet av första 
delen hör till de mest verkningsfulla av-
snitten i oratoriet. 

Elias är indelad i två delar. 
Mendelssohn lyckades skapa ett fast 
och dramaturgiskt enhetligt verk, trots 
att oratoriet inte egentligen har någon 
egentlig samlande intrig. En kort pro-
log So wahr der Herr leder musiken till 
en intensiv uvertyr. Händelserna fram-
skrider utan berättare och här alterne-
rar folket, Elia, profeten Obadja, Israels 
kung Ahab och änglarna. Mellan solis-
terna och kören uppnås på detta sätt 
en balans som bärs upp av den aktivt 
deltagande orkestern. 

I den senare delen har drottning 
Isebel som hållit på Baal agiterat folket 
mot Elia, som har blivit mer inflytelserik 
än de världsliga kungarna. På samma 
sätt som Elia förintade Baals profeter, 
måste Elia själv dö. Lynchmentaliteten 
vinner terräng. Elia är emellertid inte 
rädd, ty den som förlitar sig på Gud är 
skyddad och till sist kommer en vagn 
av eld och för honom till himmelen. 

Man hade kunnat tro att framgången 
med oratoriet Paulus skulle ha gjort det 
lätt att skriva Elias, men Mendelssohn 
nöjde sig inte med att följa ett vinnan-

de recept utan tog på sig en massa 
möda och besvär för att finslipa ver-
ket. Elias karaktär skildras förbluffande 
skarpt, liksom även en änka som sörjer 
sin döende son. Genom Elias tröst för-
vandlas hennes klagan till hoppfullhet 
med noggranna penseldrag. 

Elias blev snart Mendelssohns egen 
svansång. Hans syster Fanny dog våren 
1847 av inre blödning – bägge föräld-
rarna och farfar Moses hade båda dött 
av samma orsak – och den deprime-
rade och överansträngde tonsättaren 
fick i november samma år ett flertal 
hjärninfarkter som förde honom till – 
ja varthän? Kanske till samma plats där 
min kollega Jouni Kaipainen befinner 
sig. Det var han som skulle skriva den-
na presentation, men livet hade andra 
planer.

Osmo Tapio Räihälä (sammandrag)

HANNU LINTU

Hannu Lintu tillträdde som Radions 
symfoniorkesters åttonde chefsdirigent 
i augusti 2013 och fortsätter därmed 
sitt tidigare fram
gångsrika mångåriga samarbete med 
RSO. Under spelåret 2015–2016 dirige-
rar Lintu 15 konserter i Musikhuset och 
åker ut med orkestern på turné till Japan 
och Österrike.  

Före RSO var Hannu Lintu konstnär-
lig ledare för Tammerforsfilharmonin 
och chefsdirigent för  Helsingborgs 
Symfoniorkester. Därtill har han varit 
förste gästdirigent för Irish National 
Orchestra. Lintu arbetar regelbundet 
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även med kammarorkestern Avanti! och 
var konstnärlig ledare för Avantis som-
marfestival 2005.  

Utöver de viktigaste inhemska or-
kestrarna har Lintu dirigerat bl.a. 
Philharmonia Orchestra i London, BBC 
Scottish Symphony Orchestra, sym-
foniorkestrarna i Cleveland, Houston, 
Minnesota, Detroit och St. Louis, ra-
dioorkestrarna i Leipzig och Köln samt 
Orchestre National de Lyon. Under sä-
songen 2015–2016 gästdirigerar han 
bl.a. Islands och Baltimores symfonior-
kestrar, Statliga orkestern i Moskva och 
Souls filharmoniker. I maj 2016 återvän-
der Lintu till Finlands Nationalopera 
där han dirigerar Wagners Tristan och 
Isolde. Tidigare har Lintu dirigerat bl.a. 
Sallinens Kullervo vid Operafestivalen 
i Nyslott 2014 och Tannhäuser på 
Tammerforsoperan 2012. Med Estlands 
Nationalopera har han spelat in Tauno 
Pylkkänens opera Mare och hennes son.

Hannu Lintu har gjort ett flertal in-
spelningar för skivmärkena Ondine, 
Naxos, Avie och Hyperion. Den senas-
te skivinspelningen är från sommaren 
2015, då han spelade in Tjajkovskijs 
och Mendelssohns violinkonserter med 
Fumiaki Miura och Tyska symfonior-
kestern i Berlin. Många av hans skivin-
spelningar har fått pris i hemlandet och 
utomlands. En Grammy-nominering 
fick Lintu för premiärinspelningen av 
Einojuhani Rautavaaras opera Kaivos 
(Gruvan). RSO och Hannu Lintu har 
även spelat in musik av bl.a. Fagerlund, 
Berio och Messiaen. Skivan med György 
Ligetis violinkonsert och orkesterverk 
utnämndes till Editor’s Choice i tidskrif-
ten Gramophone i februari 2014.  Under 
säsongen 2015–2016 spelar Lintu och 

RSO in musik av bl.a. Lindberg, Melartin 
och Prokofjev.  

Hannu Lintu har studerat piano- och 
cellospel först vid Åbo konservatori-
um och senare vid Sibelius-Akademin, 
där hans lärare i orkesterdirigering var 
Jorma Panula, Atso Almila, Eri Klas och 
Ilja Musin. Han har kompletterat sin 
utbildning bl.a. vid sommarakademin 
i Siena för Myung Whun Chung. Han 
vann Den nordiska dirigenttävlingen 
1994. 

SOILE ISOKOSKI
Soile Isokoski har uppträtt på de mest 
betydande opera- och konsertestrader-
na i världen, och hör till vår tids mest 
efterfrågade sopraner. Hon höll sin de-
butkonsert 1986 och vann därefter 
ett flertal sångtävlingar. På Finlands 
Nationalopera debuterade Isokoski 
som Mimì i La Bohème och har se-
dan dess uppträtt med stor framgång 
bland annat på statsoperorna i Wien, 
Hamburg, Berlin och München, La 
Scala, Opéra Bastille, Covent Garden 
och Metropolitan. Hon gästspelar även 
regelbundet vid olika musikfestivaler i 
världen. 

Isokoski har en omfattande konsertre-
pertoar och hon har hållit ett stort an-
tal romansaftnar världen runt. Med pia-
nisten Marita Viitasalo har hon spelat 
in verk av finländska och nordiska ton-
sättare samt av Schubert, Schumann 
och Richard Strauss. Isoskoskis skiv-
inspelningar har fått internationella 
pris, bland andra Gramophone Editor’s 
Choice Award, MIDEM Classical Award 
och BBC Music Magazines Årets skiva. 
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År 2008 utnämndes Soile Isokoski i 
Wien till Kammersänger och 2011 pro-
moverades hon till hedersdoktor vid 
teologiska fakulteten vid Helsingfors 
universitet.

KAREN CARGILL
Den skotska mezzosopranen Karen 
Cargill slog igenom efter segern i 
Kathleen Ferrier-tävlingen 2002. 
Sedermera har hon uppträtt regelbun-
det som solist med bland andra sym-
foniorkestrarna i Boston, Cleveland 
och London samt Berlins filharmoni-
ker och Europeiska kammarorkestern. 
Operaroller har Cargill gjort på ROH 
Covent Garden i London, Metropolitan 
i New York och Deutsche Oper i Berlin.

Utöver sina solistuppdrag med orkest-
rar och på operascenerna framför Karen 
Cargill romansrepertoar med pianisten 
Simon Lepper. De har uppträtt bland an-
nat i Wigmore Hall i London, Carnegie 
Hall i New York och Concertgebouw i 
Amsterdam. Cargill och Lepper släppte 
nyligen en prisad skiva med sånger av 
Alma och Gustav Mahler. År  2013 ut-
nämndes Karen Cargill till Skotska kam-
marorkesterns residensartist

Under denna säsong debutera-
de Karen Cargill vid Canadian Opera 
Company, English National Opera och 
operafestivalen i Glyndebourne. Därtill 
sjunger hon på ROH Covent Garden 
och Metropolitan. Hon debuterade 
även vid musikfestspelen i Salzburg un-
der Yannick Nézet-Seguins ledning och 
sjunger Mahlers andra symfoni som so-
list med Concertgebouw-orkestern och 
Chicagos symfoniorkester. 

MICHAEL SCHADE
Den tyskkanadensiske tenoren Michael 
Schade uppträder regelbundet på 
Metropolitan i New York, statsoperan 
i Wien, La Scala-operan i Milano och 
ROH Covent Garden i London. År 2007 
fick han hederstiteln Kammersänger i 
Österrike.  

Under denna säsong sjunger Schade 
Mahlers Das Lied von der Erde som solist 
med Sveriges Radios symfoniorkester 
och debuterar som Max i Webers opera 
Friskytten på statsoperan i Berlin,  och 
som Stolzing i Wagners Mästersångarna 
vid festivalen i Glyndebourne. Därtill 
uppträder han som solist i Mozarts 
Requiem med Münchens filharmoniker 
under Zubin Mehtas ledning.

Schade har fått beröm för sina ope-
raroller i bl.a. Mozarts Don Giovanni 
och Trollflöjten samt Richard Strauss 
Arabella. Som orkestersolist har han 
sjungit bl.a. Rossinis Stabat Mater, 
Haydns Skapelsen och Årstiderna samt 
Beethovens nionde symfoni. Michael 
Schade är även känd som en ut-
märkt romanssångare och han uppträ-
der regelbundet i Musikverein i Wien, 
Concertgebouw i Amsterdam, Carnegie 
Hall i New York och vid musikfestspe-
len i Salzburg. I år håller Schade egna 
konserter  i Wigmore Hall i London, vid 
festivalen Mozartwoche i Salzburg och i 
Konzerthaus i Wien. 

Schade har gjort skivor under led-
ning av Nicolaus Harnoncourt, bl.a. 
Mozarts La Clemenza di Tito samt 
Bachs Matteuspassion, som fick 
Grammypriset. Till hans övriga bety-
dande inspelningar hör Mahlers Das 
Lied von der Erde med Wiens filharmo-



7

niker under Pierre Boulez och  Mozarts 
Requiem med Berlins filharmoniker un-
der Claudio Abbado. 

ARTTU KATAJA 
Barytonen Arttu Kataja vann sångtäv-
lingen i Kangasniemi år 2000 och täv-
lingen i Villmanstrand 2002. År 2006 
fick han som bästa sångare i herrklassen 
tredje pris i Mozarttävlingen i Salzburg. 

Arttu Kataja har uppträtt vid 
bland annat Finlands Nationalopera, 
Tammerforsoperan och Deutsche Oper 
am Rhein i Düsseldorf. Han har även 
gästspelat vid statsoperan i Hamburg, 
Karlebyoperan och Savonlinna 
Operafestspel. Sedan år 2006 har Kataja 
hört till solistkåren vid statsoperan i 
Berlin. 

Katajas stora repertoar omfattar 
de viktigaste sakrala verken av Bach, 
Mozart, Händel och Haydn. Han är även 
en meriterad romans- och barocksånga-
re. Kataja har uppträtt som solist med 
de viktigaste inhemska orkestrarna och 
samarbetat med bland andra Daniel 
Barenboim, Zubin Mehta, Sir Simon 
Rattle, Herbert Blomstedt, Gustavo 
Dudamel, Sakari Oramo, Esa-Pekka 
Salonen och Osmo Vänskä. Under sä-
songen 2015–16 uppträder Kataja som 
solist med bland andra Tyska symfonior-
kestern i Berlin och Dresdenfilharmonin, 
debuterar som Marcello i La Bohème 
på statsoperan i Berlin och sjunger 
Leporello i Mozarts Don Giovanni vid 
Savonlinna Operafestival. 

MATTI HYÖKKI
Matti Hyökki har länge haft en central 
position inom körkulturen i vårt land. 
Utöver Savonlinna Operafestivalkör är 
han konstnärlig ledare för Laulu-Miehet 
och har tidigare arbetat även som lek-
tor och professor i körsång vid Sibelius-
Akademin (1982–2014) samt dirigent 
för Ylioppilaskunnan Laulajat (1980–
2010). Hyökki har deltagit i över 200 ur-
uppföranden och 50 inspelningar. Hans 
konstnärliga arbete omfattar inte bara 
ett flertal prisbelönta inspelningar med 
körmusik från vår tid utan även komplet-
ta utgåvor av våra viktigaste tonsättares 
produktion för manskör: Jean Sibelius, 
Toivo Kuula, Leevi Madetoja, Selim 
Palmgren och Einojuhani Rautavaara.

SAVONLINNA 
OPERAFESTIVALKÖR
Savonlinna operafestivalkör engagerar 
sina sångare för en säsong åt gången. 
Körens storlek varierar varje år beroen-
de på de operor som står på repertoa-
ren. Maximibesättningen på 84 sångare 
uppnås vid kvällens konsert och i Nyslott 
i sommar i Verdis opera Otello. I övriga 
produktioner är besättning mindre.

Körmedlemmarna är numera hu-
vudsakligen yrkessångare eller sång-
studerande från olika musikläro-
anstalter i Finland eller utomlands. 
Operafestivalkören har varit en fin 
språngbräda för många unga sångares 
karriär. 

Kören dirigeras av Matti Hyökki.



8

HELSINGFORS 
KAMMARKÖR

Helsingfors kammarkör är fortfarande 
den enda kammarkören i Finland som 
består av yrkessångare. Alltsedan 2005 
har Helsingfors kammarkör uruppfört 51 
verk och svarat för Finlandspremiären 
av 30 verk.  

Harald Andersén, Kaj-Erik Gus tafsson, 
Ilmo Riihimäki, Eric-Olof Söderström och 
Timo Nuoranne var i tiden konstnärliga 
ledare för Radions kammarkör. Sedan 
2007 har dirigenten Nils Schweckendiek 
svarat för körens konstnärliga verk-
samhet. Körens gästdirigenter har varit 
bland andra Anne Azéma, Tim Brown, 
Pasi Hyökki, Eric-Olof Söderström och 
James Wood. Kören har även dirigerats 
av Olari Elts, Oliver Knussen, Hannu 
Lintu och Sakari Oramo.

RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester och har som 
uppgift att producera och befrämja fin-
ländsk musikkultur. Orkesterns chefs-
dirigent är Hannu Lintu som tillträdde 
sin post hösten 2013. RSO:s hedersdi-
rigenter är Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Den ursprungliga tiomanna Radio-
orkestern grundades år 1927. På 
1960-talet utvidgades den till en full-
talig symfoniorkester. RSO:s tidiga-
re chefsdirigenter är Toivo Haapanen, 
Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 

Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-
Pekka Saraste och Sakari Oramo.

Förutom de stora klassisk-romantis-
ka mästerverken omfattar RSO:s reper-
toar en hel del nutida musik och or-
kestern uruppför årligen ett flertal verk 
som beställt av YLE. Till RSO:s upp-
gifter hör även att förse radions arkiv 
med friköpta inspelningar av hela den 
inhemska orkesterrepertoaren.  Under 
spelåret 2015–2016 uruppför orkestern 
sex verk som beställts av Yleisradio 
Ab.  Därtill består programmet bl.a. 
av pianokonserter av Beethoven och 
Prokofjev, symfonier av Schumann och 
Brahms samt Mendelssohns oratori-
um Elias. Till orkesterns gästartister 
hör bl.a. pianisterna Murray Perahia, 
Nelson Freire och András Schiff, diri-
genterna David Zinman, Tugan Sohijev 
och Mandfred Honeck samt sopra-
nen Karita Mattila och mezzosopranen 
Anne Sofie von Otter.

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Ligeti, Eötvös, Nielsen, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspel-
ningen av Armas Launis opera Aslak 
Hetta. Orkesterns skivor har fått pris av 
bl.a. BBC Music Magazine, Académie 
Charles Cros och MIDEM Classical. 
RSO:s skiva med Ligetis violinkonsert 
och verk för orkester valdes till Editor´s 
Choice i tidskriften Gramophone i fe-
bruari 2014. 

 RSO företar regelbundet konserttur-
néer på olika håll i världen. Under sä-
songen 2015–2016 uppträder orkestern 
under Hannu Lintus ledning i Japan och 
i Österrike.  

RSO:s radiokanal, Yle Radio 1, radierar 
alla orkesterns konserter. I allmänhet 
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sänds såväl de utländska som inhem-
ska konserterna direkt. Konserterna 
kan även avlyssnas på RSO:s webbsidor 
(yle.fi/rso) och ses live i hög resolution. 
En stor del av konserterna televiseras 
också direkt på Yle Teema.


